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تعطل مباراة البوشرية ودلهون في »الطائرة«

الصفاء اقترب
من النجمة

»األنوار« بطل بطولة »لبنان بالقلب« برعاية »األنباء«

الرياضي األول  هذا املهرجان 
بالكويت، وشكر خاص للجمهور 
الذي دعمنا في بطولتنا األولى 
أكثر مما  التي جنحت جناحا 
توقعنا وذلك بسبب اجلمهور 
الذي آزرنا منذ بداية الدورة إلى 
نهايتها، ونعدكم بأنها البداية 
فقط، وقريبا سندعوكم جميعا 

ملهرجان )لبنان بالقلب 2(«.

التنظيم، علم���ا بأن مباريات 
البطولة مت قيادتها عن طريق 

حكام ذوي خبرة.
وف���ي نهاي���ة املهرجان مت 
الفرق  توزيع اجلوائ���ز على 
الفائزة. وقال املتحدث الرسمي 
باس���م الرابطة سيمون عقل: 
»أشكر كل الشركات واألشخاص 
الذين س���اهموا معنا إلجناح 

على اجلمه���ور الكبير والذي 
قدر ب� 550 شخصا من رجال 
ونساء من كافة األعمار، ومن 
الت���ي قدمت: تذكرة  اجلوائز 
سفر كويت – بيروت – كويت 

لشخصني.
وتولى فريق األشبال برابطة 
اللبناني  املنتخ���ب  جمه���ور 
مبس���اعدة ش���باب الرابط���ة 

الوطنيني الكويتي واللبناني. 
وشارك بالدورة 16 فريقا 
وحص���ل فريق األن���وار على 
الدورة األولى، فيما نال  لقب 
العلي جائزة أحس���ن  محمد 
حارس مرمى، وحسني الهادي 
)أحسن العب(، وفارس حب 
اهلل )ه���داف الدورة(، وقامت 
اللجنة املنظمة بتوزيع اجلوائز 

أقامت رابطة جمهور املنتخب 
اللبناني في الكويت بطولتها 
الكروية األولى لشباب اجلالية 
حتت ش���عار »لبنان بالقلب« 
والتي أقيم���ت برعاية العديد 
من اجلهات ومن بينها جريدة 
»األنباء«، وبدأت أنشطة هذا 
املهرج���ان الرياضي األول من 
نوعه في الكويت بالنشيدين 

املنظمون مع األشبال عقب اخلتام كابنت فريق األنوار يرفع الكأس

خسارة سموحة هدية لألهلي 
وخطر الهبوط يهدد إنبي

»فيفا« و»اآلسيوي« يعاينان
ملعبي اربيل ودهوك

كيرسلي أبو أكبر معمر
في مالعب أفريقيا

35 جوادًا وفرسًا في سباق 
»فروسية اجلهراء«

يزور وفد يضم ممثلني م���ن االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( واالحتاد اآلسيوي في النصف األول من 
الشهر املقبل مدينتي اربيل ودهوك حلضور عدد من 
مباريات املس���ابقة احمللية قبل حس���م موضوع رفع 

احلظر اجلزئي عن املالعب العراقية.
وأوضح نائ���ب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
عبد اخلالق مسعود أن »الوفد يصل إلى اربيل ودهوك 
الشهر املقبل ملعاينة كيفية تنظيم مباريات املسابقة 
احمللية الت���ي تقام في ملعبي املدينت���ني والتأكد من 
الظروف التي حتيط بتلك املباريات وسالمة أجوائها 

وجاهزية املنشآت الرياضية«.
وأضاف مسعود »الوفد الذي زار امللعبني في وقت 
سابق حدد عددا من املالحظات ويرغب في التأكد من 
تنفيذها في ملعبي فرانس���وا حريري ودهوك خالل 

زيارته املقبلة«.
ولفت مسعود »نتوقع أن يكون موعد زيارة الوفد 
قبل موعد انطالق الدور الثاني من مسابقة كأس االحتاد 

اآلسيوي الشهر املقبل«.
ويطالب االحتادان الدولي )فيفا( والقاري نظيرهما 
العراقي بتعهد مثبت باحملافظة على أجواء وس���المة 
املباريات وتأمني اجلوانب األمنية املتعلقة بها وسالمة 
اجلمهور قبل من���ح العراق الضوء األخضر واملوافقة 
على إقامة مباريات فرقه ومنتخباته في ملعبي اربيل 

ودهوك كخطوة أولى.

فقد الهداف الكاميروني السابق روجيه ميال الرقم 
القياسي الذي احتفظ به طوال 20 عاما.

وظل ميال طوال 20 عاما يحمل الرقم القياسي ألكبر 
معمر أفريقي في مالعب كرة القدم، ولكن مهاجم منتخب 
موريشيوس كيرسلي أبو حطم هذا الرقم القياسي من 
خالل مشاركته في املباراة التي خسرها منتخب بالده 
أمام نظيره املوريتاني 0-1 السبت املاضي في التصفيات 
املؤهلة ل���كأس األمم األفريقية 2015 باملغرب، وفقا ملا 

ذكرته هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(.
وس���جل ميال الرقم القياسي ألكبر أفريقي ظل في 
املالعب بعدما سجل الهدف الوحيد خالل املباراة التي 
خسرها املنتخب الكاميروني أمام نظيره الروسي 6-1 
في كأس العال���م 1994، وكان حينذاك يبلغ من العمر 

42 عاما و39 يوما.
ومازال ميال يحمل الرقم القياسي ألكبر العب وأكبر 

هداف في كأس العالم.
ولكن الرقم القياسي مليال حتطم عندما شارك أبو 
 مع منتخب موريش���يوس أم���ام موريتانيا وهو في

ال� 43 عاما و354 يوما.
وم���ازال ماكدونالد تايلور من جزر فيرجني يحمل 
الرقم القياسي ألكبر معمر في مالعب كرة القدم ب� 46 

عاما و217 يوما.

يشهد مضمار املغفور له الشيخ صباح الناصر في 
الرابعة من بعد عصر اليوم االجتماع الرابع والعشرين 
جلمعية فرس���ان محافظة اجله���راء الذي قيد فيه 35 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها ثمانية جياد 
من الدرجة الثانية تتنافس على الس���يارة املقدمة من 
النائب عس���كر العنزي على مس���افة 2400 متر وهي 
شنكار ويكرم وتبس���م وقطاع والزعفراني واقتحام 
ومكابر وفالح، والتوقعات صعبة لقوة اخليل املشاركة 

وبعد املسافة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعلن وزير الدولة للشباب والرياضة في مصر خالد 
عبدالعزيز عن مساعيه مع وزارة الداخلية لقبول حضور 
اجلماهير ملباريات الدورة الرباعية التي س����تحدد بطل 
الدوري املصري هذا املوسم، وأصحاب املراكز من األول 
للرابع، كبداية للمصاحلة وعودة اجلماهير الى املدرجات 

بعد ان طال غيابها.
ويناقش وزير الشباب والرياضة، مع قيادات وزارة 
الداخلية خالل الفترة احلالي����ة، كيفية عودة اجلماهير 
في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري، بشكل محدود 
وليس حضورا جماهيريا بشكل كامل، وذلك بعد حضور 
جماهير األهلي للمباراة النهائية لكأس كرة اليد، والتي 

لم يحدث بها أي أزمات خالل املباراة.
واستقر احتاد الكرة برئاسة جمال عالم، على انطالق 
الدوري اجلديد أوائل سبتمبر املقبل، وبنظام املجموعة 
الواحدة ومبشاركة 20 ناديا وعرض احتاد الكرة األمر على 
وزير الرياضة، أثناء مناقش����ة تسويق الدوري وحقوق 
البث في املوسم اجلديد، واتفق الطرفان على ذلك، خاصة 
أن نظام املجموعة الواحدة يرفع قيمة الدوري املصري.

وكان عبدالعزيز، قد متكن من احلصول على موافقة 
وزارة الداخلية على إقامة مباراة األهلي والدفاع املغربي 
في بطولة كأس االحتاد االفريق����ي، واملقرر إقامتها يوم 
20 من الش����هر اجلاري، على ملعب الدفاع اجلوي، رغم 
انش����غال الداخلية في هذا اليوم بتأمني الكنائس بسبب 

أعياد القيامة.
من ناحية اخرى، لم تغب املفاجآت عن افتتاح اجلولة 
السابعة عشرة للمجموعة األولى ببطولة الدوري املصري 
لكرة القدم بعد أن سقط سموحة السكندري على ملعبه 
أم����ام اإلنتاج احلربي بهدفني نظيف����ني أحرزهما املهاجم 

باسم مرسي.
س����قوط سموحة أشعل سباق الصدارة بعد أن جتمد 
رصيد أبناء املدرب حمادة صدقي عند 29 نقطة ليمنح اإلنتاج 
احلربي فرصة ذهبية لألهلي العتالء صدارة املجموعة من 

جديد في حالة الفوز على املقاولون العرب.
وواصل االحتاد الس����كندري مسلس����ل نزيف النقاط 
وغابت عنه االنتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بعد 
تعادله سلبيا أمام مضيفه الداخلية على امللعب الفرعي 

لستاد الدفاع اجلوي.
ورفع االحتاد رصيده إل����ى 24 نقطة باملركز الثالث، 
بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 18 نقطة باملركز السادس 

واملباراة في مجملها جاءت ضعيفة املستوى.
وت����أزم موقف إنبي بعد خس����ارته أمام ضيفه مصر 
للمقاصة بهدف نظيف في ملعب بتروسبورت، ليتجمد 
رصيد إنبي عن����د 14 نقطة باملركز التاس����ع، بينما رفع 

املقاصة رصيده إلى 22 نقطة باملركز اخلامس. فوالذ واجليش مرشحان لبلوغ الدور الثاني في دوري أبطال آسيا

الشباب يسعى حلسم تأهله أمام االستقالل
كم���ا ان اجليش وفوالذ 
س���يضمنان تأهلهم���ا في 
الثانية  املباراة  انتهاء  حال 

بالتعادل.

حظوظ بوهانغ

ويحل بوهانغ س���تيلرز 
الكوري اجلنوبي بطل 2009 
ضيفا على سيريزو اوساكا 
اليابان���ي في مواجهة قوية 

ضمن املجموعة اخلامسة.
ويلعب بوريرام يونايتد 
التايلن���دي مع ش���اندونغ 
ف���ي  ليونين���غ الصين���ي 

املجموعة ذاتها.
يتصدر بوهانغ ترتيب 
املجموع���ة برصيد 8 نقاط، 
يليه ش���اندونغ وسيريزو 
اوساكا ولكل منهما 5 نقاط، 

ثم بوريرام بنقطتني.
التعادل  ويكفي بوهانغ 
حلسم اولى بطاقتي املجموعة 

الى الدور الثاني.
وفي املجموعة السادسة، 
يلتقي س���نترال كوس���ت 
مارين���رز االس���ترالي مع 
الكوري اجلنوبي،  سيئول 
وبكني غ���وان الصيني مع 
هيروشيما  سانفريتش���ي 

الياباني.
يحتل س���نترال كوست 
ترتي���ب املجموعة برصيد 
6 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل 
من سانفريتشي هيروشيما 

وبكني غوان وسيئول.

في طشقند.
اجلي���ش  وس���يضمن 
وفوالذ مع���ا حجز بطاقتي 
انتهاء  املجموعة في ح���ال 
مباراتهم���ا بالتع���ادل، كما 
ان الفوز س���يمنح صاحبه 
بطاقة العبور مباش���رة في 
حني سينتظر اخلاسر اجلولة 

االخيرة.

معا الى الدور الثاني عندما 
يلتقيان في خوذستان.

ويتصدر اجليش الترتيب 
برصي���د 8 نق���اط، بفارق 
االهداف امام فوالذ، ويبتعدان 
بفارق كبير عن بونيودكور 
االوزبكي والفتح السعودي 
الثال���ث والراب���ع بنقطتني 
واللذين يلتقيان اليوم ايضا 

جيدة لتكرار فوزه على ضيفه 
سيما أنه يتفوق عليه من كافة 
النواحي الفنية واملعنوية.

فوالذ والجيش للتأهل

وضمن منافسات املجموعة 
الثانية، ستكون مباراة فوالذ 
االيران���ي وضيفه اجليش 
القطري حاس���مة لتأهلهما 

يتطلع الشباب السعودي 
إلى حس���م تأهله الى الدور 
الثاني من دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم عندما يس���تقبل 
االستقالل االيراني في الرياض 
اليوم ضمن اجلولة اخلامسة 
قبل االخيرة من منافس���ات 

املجموعة االولى.
ويلتقي في املباراة الثانية 
الريان القط���ري مع ضيفه 

اجلزيرة االماراتي.
ويتص���در االس���تقالل 
الترتيب برصي���د 9 نقاط، 
بفارق نقطتني عن اجلزيرة، 
ويأتي االستقالل ثالثا وله 
4 نقاط، والريان رابعا وله 

3 نقاط.
الش���باب  أن  وبرغ���م 
يحت���اج إلى نقط���ة واحدة 
التأهل ف���ي هذه  لضم���ان 
اجلولة، فانه س���يلعب من 
أجل الف���وز للمحافظة على 
صدارة املجموعة، في الوقت 
الذي يحتاج فيه ضيفه إلى 
الكامل���ة للبقاء في  النقاط 
دائرة املنافس���ة على إحدى 

بطاقتي التأهل.
وتعتبر حظوظ الشباب 

مواجهة متجددة بني الشباب واالستقالل اليوم

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

6:55beIN SPORTS HD9الريان � اجلزيرة
8:35beIN SPORTS HD10الشباب � االستقالل

املجموعة الثانية
4beIN SPORTS HD10بونيودكور � الفتح

4beIN SPORTS HD8فوالذ � اجليش

بيروت ـ ناجي شربل

قلص الصفاء حامل اللقب في املوسمني األخيرين الفارق 
بينه وبني النجمة املتصدر إلى نقطة واحدة، بعد تغلبه على 
األنص���ار 2 � 1 ف���ي املباراة التي أجري���ت بينهما على ملعب 
بيروت البلدي في خت���ام املرحلة ال� 18 من الدوري اللبناني 

لكرة القدم للدرجة األولى.
وجاءت املباراة س���ريعة مع أفضلية للصفاء الذي تسيد 

مجرياتها، بينما اعتمد األنصار على الهجمات املرتدة.
وكان الصفاء البادئ بالتس���جيل في الدقيقة التاس���عة 
عندما تلقى قائده حمزة س���المي الكرة أمامية من الروماني 

كونستانتني توبا، فأرسلها ساقطة »لوب« من فوق احلارس 
الري مهنا، لكن أن���س أبوصالح أبعدها قبل أن جتتاز خط 

املرمى، فارتدت إلى سالمي الذي أودعها الشباك.
وفي الشوط الثاني، ضغط األنصار على مرمى احلارس 
زياد الصم���د الذي صد اكثر من كرة خط���رة، إلى أن جنح 
النيجي���ري ابيدي برنس ادولفوس ف���ي إدراك التعادل في 
الدقيقة 81 بقذيفة من داخل املنطقة ارتطمت باألرض وخدعت 
احلارس وعانقت ش���باكه. وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
احملتس���ب بدل الوقت الضائع، خطف سالمي الهدف الثاني 
للصف���اء بقذيفة من داخل املنطقة في الزاوية اليمنى ملرمى 

احلارس الري مهنا.

وفي الكرة الطائرة، تعطلت مباراة الش���بيبة البوشرية 
وضيفه طالئع دلهون في ختام سلسلة ربع النهائي اإلقصائي 
في ش���وطها الثالث والنتيجة 6 � 5 للبوشرية، بعدما كان 
الفريقان متعادلني بشوط لكل منهما، اثر نزول جمهور دلهون 
إلى امللعب محاولني االعتداء على احلكم الدولي حنا الزيلع، 
بعد طرد األخير مدرب دلهون نبيل سرحان العتراضه على 
قرارات للحكم. وقررت جلنة األمور املستعجلة في االحتاد 
اللبناني للكرة الطائرة اعتبار دلهون خاسرا املباراة، ومعاقبة 
جمهور الفريقني بإجراء املباراتني الثانية والثالثة الفاصلة 
إذا دعت احلاجة من دون جمهور، ما أدى إلى استغراب إدارة 

البوشرية لشمول جمهورها بالعقوبات.


